
 

                                    
 

LISTA DE MATERIAL / SCHOOL SUPPLIES – 2020-2021 
 
 

1. LIVROS / TEXTBOOKS 

Os estudantes devem trazer os livros à Escola  

a partir do segundo dia de aula. Será designado um locker a cada aluno 
ao longo do primeiro dia de aula. Nesse local, ele poderá guardar seus livros e materiais                 

individuais. 
 
Books must be brought to school from the second day of school onwards. A locker will be                 
assigned to all students on the first day of school where they can put their books and personal                  
belongings. 
 

PORTUGUÊS 
 

NOTE: These Portuguese 
books should not be 
purchased by students in 
Portuguese Adaptation. 

- Gramática Reflexiva 9 ano- Editora Atual 
William Cereja /Thereza Cochar 

PSL - PORTUGUESE AS 
A SECOND LANGUAGE 

 

 

If needed, PSL books will be determined once the student has           

been evaluated and will be requested at the beginning of each           

semester. They may be purchased at local bookstores or internet. 

 

 

 

Se necessário, os livros serão indicados após análise acadêmica         

do aluno e serão solicitados no início de cada semestre,          

podendo ser adquiridos nas livrarias da cidade ou pela         

internet. 

LIVROS DE LEITURA 
 

NOTE: These Portuguese 
books should not be 
purchased by students in 
Portuguese Adaptation. 

- Divergente - Veronica Roth - Editora Rocco 
- Amor de Capitu- Fernando Sabino-Editora Ática 
- Para uma menina com uma flor - Vinicius de Moraes - 
Companhia das Letras 
-Os Miseráveis-Victor Hugo-Adaptação 
 José  Angeli- Editora Scipione 



 

 O alienista - Machado de Assis - Editora Ática 
- Onde fica o Ateneu? Ivan Jaf - Editora Ática 

MATEMÁTICA / MATH 

 - Matemática e Realidade - 9º Ano 
Autores: Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, Antonio Machado 
Editora Atual, 2018  

HISTÓRIA 
 

NOTE: These Portuguese 
books should not be 
purchased by students in 
Portuguese Adaptation. 
 

- Araribá Plus História 9 (9º ano) 
Autor: Edições Educativas da Editora Moderna 
Edição: 5ª Edição 
Editora: Moderna 

GEOGRAFIA 
NOTE: These Portuguese 
books should not be 
purchased by students in 
Portuguese Adaptation. 

- Araribá Plus Geografia 9 (9º ano) 
Autor: Edições Educativas da Editora Moderna 
Edição: 5ª Edição 
Editora: Moderna 
 

SOCIAL STUDIES 

O livro será adquirido pela Escola e emprestado aos alunos. 
 
The Social Studies textbook will be purchased by the school and 
lent out to students. 

CIÊNCIAS / SCIENCE 

O livro será adquirido pela Escola e emprestado aos alunos. 
 
The Science textbook will be purchased by the school and lent 
out to students. 

INGLÊS / ENGLISH 
LANGUAGE ARTS 

Os livros serão adquiridos pela Escola e 
emprestados aos alunos.  
 
English literature books will be purchased by 
the school and lent out to students.  

ESPANHOL / SPANISH 

Dicionário Espanhol/ Português ou Espanhol/Espanhol 
Spanish/English dictionary ou Spanish/Spanish 
 
Alunos do nível 1 (professor Miguel) 
Level 1 students (Teacher Mr. Miguel) 

 
- Nuevo español en marcha - A2 (Libro del alumno) 

Autor(es): Viúdez, Francisca Castro; Díez, Ignacio Rodero; 
Sardinero, Carmen 

Editora: Sgel 
- Nuevo español en marcha - A2 (Cuaderno de 
ejercicios) 

Autor(es): Viúdez, Francisca Castro; Díez, Ignacio Rodero; 



 

Sardinero, Carmen 

Editora: Sgel 
 
 Alunos do nível 2 (professora Elena) 
Level 2 students (Teacher Ms. Elena) 
 
Mismos libros utilizados en el curso pasado. A saber: 
 
- Nuevo LISTO - Volumen Único 
Autores: Esther Maria Milani (et al.)  
Editora Moderna Ltda., 2012. 

 
- Practica Tu Español - Practica la Conjugación 

Autora: Julia Miñano López Editora SGEL (2007) 
 

 
Alunos novos serão avaliados, para definição de nível, nas         
primeiras aulas de Espanhol. Em caso de dúvida com relação ao           
nível, favor procurar a Coordenação.  
 
New students will be evaluated during their first Spanish classes          
in order to determine the appropriate level. Please contact the          
coordination should you have any questions about your        
son/daughter’s placement. 

MÚSICA 

- 1 caderno pautado de música - apenas para novos 
alunos (para ser utilizado até o grade 9) 

- 1 music lined notebook - for new students only (to be 
used until grade 9) 

DRAMA 
- 1 caderno 48 folhas para Diário de Bordo 
- 1 48-sheet notebook  for logbook 

2. MATERIAL INDIVIDUAL / PERSONAL SUPPLIES 

- Jaleco branco de manga longa de algodão, calça jeans, tênis e meia (laboratório). 
- White long sleeve lab jacket made of cotton, blue jeans, sneakers and socks (for the 

lab) 

- 7 Cadernos universitários – 96 folhas (1 para cada uma das demais disciplinas) 
- 7 Large notebooks – 96 pages (1 for each remaining subject) 

- 1 Caderno quadriculado de (1cm x 1cm) para matemática de 96 folhas 
- 1 Grid paper book (1cm x 1cm) (for Math) – with 96 pages 

- 2 UN Pincel quadro branco 2,3mm recarregável Pilot BT 1 (para uso do aluno em 
atividades em mesa com tampo de fórmica branca) 

- 2.3mm Rechargeable Paintbrush Pilot BT for Whiteboard - 2 units (for student´s use on 
writable tables) 

- Apagador quadro branco base plástico 150N Pilot CX 1 UN (para uso do aluno em 
atividades em mesa com tampo de fórmica branca) 



 

- 150N Pilot CX 1 UN Plastic Matrix Eraser (for student´s use on writable tables) 

- 1 Caderno de desenho espiral de folhas sem pauta (40fls) (Geografia)  

- 1 Pasta tipo catálogo com 50 folhas plásticas (Inglês,  Matemática e Ciências) 
- 1 Portfolio with 50 plastic sheets (English,  Mathematics and Science) 

- 1 Pasta tipo catálogo com 20 folhas plásticas (Língua Portuguesa) 
- 1 Portfolio with 20 plastic sheets (Language portuguese) 

        - 1 Pasta tipo catálogo com 20 folhas plásticas (AP Spanish Language and Culture) 
        - 1 Portfolio with 20 plastic sheets (AP Spanish Language and Culture) 

- 1 Pasta polionda 0,5cm (ciências) 
- 1 Folder with elastic 0,5cm (Science) 

- 1 Pacote de 100 folhas de A4 (para o portfólio de Produção de Texto) 
- 1 Packet of A4 paper (for the Essay portfolio) 

- 1 Cadeado (para o armário) 
- 1 Padlock (for locker) 

- 1 Pacote de fichas de leitura (tamanho pequeno) 
- 1 Package of index cards (small size) 

- Calculadora científica 
- Scientific calculator 

- Estojo 
- Pencil case 

- Caneca ou garrafa plástica ou metálica 
- Metallic or Plastic mug or bottle 

- Lápis 
- Pencils 

- Canetas 
- Pens 

- Marca- textos de cores diferentes 
- Highlighters (different colors) 

- Borrachas 
- Erasers 

- Apontador 
- Sharpener 

- Caixa de caneta hidrocor 
- Package of markers 

- Cola bastão 



 

- Glue stick 

- 1 Bloco de papel quadriculado (Ciências) 
- 1 Grid of paper pad (Science) 

- 1 régua 
- 1 ruler 

- 1 transferidor 
- 1 protractor 

3. MATERIAL INDIVIDUAL PARA AULA DE ARTES / INDIVIDUAL ART SUPPLIES 
 

Somente alunos novos precisam adquirir todo o material abaixo. Os demais deverão            
repor, em sua caixa individual, os itens necessários. Recomendamos não trazer este            
material no primeiro dia de aula; aguardar a entrega do horário para que o aluno o leve                 
para sua primeira aula de Artes da semana. 

 
Only new students need to purchase the material below. Former students are required to              
replenish this list of supplies in their individual box. We recommend that students not              
bring this material on the first day of school and wait until the schedule is given out, so                  
they can take it to their first Arts class of the week. 

ETAPA 
QUARTER 

MATERIAL 
SUPPLY 

OBJETIVO 
OBJECTIVE 

1, 2, 3, 4 

1 bloco de papel para aquarela 
(A4) 

 
1 pad of  watercolor paper (A4) 

 

Criação, personalização e 
exposição de trabalhos 

artísticos com o intuito de 
desenvolver habilidades 
organizacionais e senso 

estético. 
 

Creation, personalization 
and exhibition of artworks 

in order to develop 
organizing skills and 

aesthetic sense. 

1, 2, 3, 4 

1 bloco de papel de desenho 
140g/m2 (tamanho A4) ou 
caderno de desenho (A4) 

 
1 drawing paper pad 
140g/m2  (A4 size) or 

sketchbook (A4) 

Criação e personalização 
de um portfólio com o 
intuito de desenvolver 

habilidades 
organizacionais e senso 

estético. 
 

Creation and 
personalization of a 
portfolio in order to 

develop organizing skills 
and aesthetic sense. 



 

1,2,3,4 

1 bloco de papel de desenho 
200g/m2 (tamanho A3) 

 
1 drawing paper pad 200g/m2 

(A3 size)  

Criação de obras de artes 
com o intuito de 

desenvolver habilidades 
artísticas relacionadas à 

técnica, ao assunto e tema 
proposto. 

 
Creation of studio art works 

in order to develop studio 
art skills related to the 

technique, subject matter 
and theme proposed. 

1, 2, 3, 4 

1 caixa de plástico ou sapato 
vazia 

 
1 empty plastic or shoe box 

A caixa será usada para 
guardar o material de 
artes com o intuito de 

desenvolver habilidades 
organizacionais. 

 
The box will be used to 

keep the art supplies in to 
develop organizing skills. 

1, 2, 3, 4 

 
1 cola líquida 

 
1 white glue 

Criação de obras de artes 
com o intuito de 

desenvolver habilidades 
artísticas relacionadas à 

técnica, ao assunto e tema 
proposto. 

 
Creation of studio art works 

in order to develop studio 
art skills related to the 

technique, subject matter 
and theme proposed. 

1, 2, 3, 4 

 
1 tesoura 

 
1 scissors 

Criação de obras de artes 
com o intuito de 

desenvolver habilidades 
artísticas relacionadas à 

técnica, ao assunto e tema 
proposto. 

 
Creation of studio art works 

in order to develop studio 
art skills related to the 

technique, subject matter 
and theme proposed. 

4  
1 revista de moda 

Criação de obras de artes 
relacionadas à períodos da 



 

 
1 fashion magazine 

História da Arte com o 
intuito de desenvolver 
habilidades artísticas 

relacionadas à técnica, ao 
assunto e tema proposto. 

 
Creation of studio art works 

related to historical Art 
periods in order to develop 
studio art skills related to 

the technique, subject 
matter and theme 

proposed. 

1, 2, 3, 4 

4 lápis (nº 2H, HB, 2B e 6) 
 

4 pencils  (#2H, HB, 2B and 
6B) 

Criação de obras de artes 
com o intuito de 

desenvolver habilidades 
artísticas relacionadas à 

técnica, ao assunto e tema 
proposto. 

 
Creation of studio art works 

in order to develop studio 
art skills related to the 

technique, subject matter 
and theme proposed. 

1, 2, 3, 4 
1 copo pequeno de plástico 

 
 1 small plastic cup 

O copo será usado para 
colocar água quando o 
aluno estiver pintando. 

 
The cup will be used 
with water while the 
student is painting. 

3 

 
1 set de pastel oleoso 

 
1 set of oil pastels 

Criação de obras de artes 
relacionadas à períodos da 

História da Arte com o 
intuito de desenvolver 
habilidades artísticas 

relacionadas à técnica, ao 
assunto e tema proposto. 

 
Creation of studio art works 

related to historical Art 
periods in order to develop 
studio art skills related to 

the technique, subject 
matter and theme 

proposed. 



 

1, 2, 3, 4 

 
1 set de lápis de cor 

 
1 set of coloring pencils 

 

Criação de obras de artes 
relacionadas à períodos da 

História da Arte com o 
intuito de desenvolver 
habilidades artísticas 

relacionadas à técnica, ao 
assunto e tema proposto. 

 
Creation of studio art works 

related to historical Art 
periods in order to develop 
studio art skills related to 

the technique, subject 
matter and theme 

proposed. 

2, 3, 4 

 
canetas nanquim  

nº. 0.3 e 0.8 
 

ink pens  # 0.3 and 0.8 

Criação de obras de artes 
relacionadas à História da 

Arte com o intuito de 
desenvolver habilidades 
artísticas relacionadas à 

técnica, ao assunto e tema 
proposto. 

 
Creation of studio art works 

related to Art History in 
order to develop studio art 

skills related to the 
technique, subject matter 

and theme proposed. 

1, 2, 3, 4 

 
2 marcadores permanentes 

(cor: preto) 
 

2 permanent markers (color: 
black) 

Criação de obras de artes 
relacionadas à períodos da 

História da Arte com o 
intuito de desenvolver 
habilidades artísticas 

relacionadas à técnica, ao 
assunto e tema proposto. 

 
Creation of studio art works 

related to historical Art 
periods in order to develop 
studio art skills related to 

the technique, subject 
matter and theme 

proposed. 

2, 3, 4 

4 pincéis nº 2, 6, 12,22  
(tradicionais) 

 
4 paintbrushes # 2, 6, 12, 22  

Criação de obras de artes 
relacionadas à períodos da 

História da Arte com o 
intuito de desenvolver 



 

(traditional) habilidades artísticas 
relacionadas à técnica, ao 
assunto e tema proposto. 

 
Creation of studio art works 

related to historical Art 
periods in order to develop 
studio art skills related to 

the technique, subject 
matter and theme 

proposed. 

1, 2, 3, 4 

1 kit individuais de tinta 
acrílica (6 cores). 

 
1 individual acrylic paint set 

(6 colors). 

Criação de obras de artes 
relacionadas à períodos da 

História da Arte com o 
intuito de desenvolver 
habilidades artísticas 

relacionadas à técnica, ao 
assunto e tema proposto. 

 
Creation of studio art works 

related to historical Art 
periods in order to develop 
studio art skills related to 

the technique, subject 
matter and theme 

proposed. 

1, 2, 3, 4 

 
1 paleta de pintura 

 
1 painting palette 

Criação de obras de artes 
relacionadas à períodos da 

História da Arte com o 
intuito de desenvolver 
habilidades artísticas 

relacionadas à técnica, ao 
assunto e tema proposto. 

 
Creation of studio art works 

related to historical Art 
periods in order to develop 
studio art skills related to 

the technique, subject 
matter and theme 

proposed. 

3,4 

1 tela cartonada  
(50 x 70cm – ou similar) 

 
1 carton canvas  

(50 x 70cm – or similar) 

Criação de obras de artes 
relacionadas à períodos da 

História da Arte com o 
intuito de desenvolver 
habilidades artísticas 

relacionadas à técnica, ao 
assunto e tema proposto. 



 

 
Creation of studio art works 

related to historical Art 
periods in order to develop 
studio art skills related to 

the technique, subject 
matter and theme 

proposed. 

4. EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS DE USO INDIVIDUAL 
TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR INDIVIDUAL USE 

01 Fone de ouvido com microfone (especificação técnica: resposta de frequência - 
20HZ a 20KHZ ou 50HZ a 16KHZ; impedância - 32 OHM; sensibilidade - 105DB a 1KHZ) 

 
01 Headphone with microphone (Technical specification: Frequency response - 20HZ to 
20KHZ or 50HZ to 16KHZ; Impedance - 32 OHM; Sensitivity - 105DB at 1KHZ) 

 
DEVICE – Cada aluno deverá ter o seu equipamento, obrigatoriamente. Leia 

atentamente as orientações do projeto BYOD no site da escola. 
DEVICE – Each student must have their own equipment. Read carefully the information 

regarding the BYOD project on the school website. 
 

5. UNIFORME / UNIFORM 

Atividades 
Activities 

Grades 6 to 12 

Aulas Normais 
Regular Classes 

Camiseta (modelos exclusivos EdN) 
Calça jeans azul ou calça da EdN 
Agasalho 
Tênis 
 
T-Shirt (school’s exclusive designs) 
Blue jeans or school pants 
Sweatshirt or jacket (school’s exclusive designs) 
Sneakers 
 

Aulas de Educação Física 

 
Physical Education Classes 

- Camiseta (modelos exclusivos EdN) 
- Regata (modelos exclusivos EdN) 
- Bermuda ou calça da EdN 
 
- T-Shirt (school’s exclusive designs) 
- Sleeveless shirt (school’s exclusive designs)  
- School’s bermudas or pants 

 
 

6. MATERIAL INDIVIDUAL PARA AULA DE MÚSICA / INDIVIDUAL MUSIC SUPPLIES 



 

 
Materiais que serão utilizados durante todo o ano letivo. 

 
Supplies that will be used throughout the school year 
 
 

 

ETAPA 
QUARTER 

MATERIAL 
SUPPLY 

OBJETIVO 
OBJECTIVE 

1, 2, 3, 4 

Lápis e Borracha 
3 Palhetas de Saxofone Alto 

3 Palhetas de Saxofone Tenor 
3 Palhetas de Clarinetas 

Par de Baquetas n. 2A ou 2B 
 
 
 
 

3 Alto Sax Reed 
3 Tenor Sax Reed 
3 Clarinet Reed 

Drumstick n. 2A or 2B. 

Utilização em sala.  
Praticar em sala e 

apresentações diversas. 
obs.: AS PALHETAS E 

BAQUETAS SÓ DEVERÃO 
SER COMPRADAS 

QUANDO SOLICITADAS 
PELO PROFESSOR DE 

MÚSICA. 
 
Practice in classroom and 

presentations. 
NOTE: REEDS AND 

DRUMSTICKS SHOULD 
ONLY BE PURCHASED 
WHEN REQUEST BY 

MUSIC TEACHER. 

 
 


